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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Siemens Drásov, parkoviště pro osobní automobily
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Siemens Electric Machines s.r.o.

A.2. IČ
2623 0755

A.3. Sídlo
Drásov 126
664 24 Drásov

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Juraj Kytner, Petr Maloušek – jednatelé
Siemens Electric Machines s.r.o.
Ing. Vladimír Svoboda, tel: 602 515 852, e-mail: svoboda@interplan.cz
zastupuje oznamovatele na základě plné moci ze dne 28.2.2007

A.5. Projektant
INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Purkyňova 79a, Brno, 612 00
Vedoucí projektant:

Ing. Anna Cigošová
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Siemens Drásov, parkoviště pro osobní automobily
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

sloupec:

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
celková plocha stavby:

6.510 m2

z toho

plocha parkoviště a komunikací:

4.200 m2

plocha zeleně:

2.310 m2

počet parkovacích stání na terénu:

136 stání pro OA

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v jižní části katastru obce Drásov, která leží cca 10 km sz. od města Brna a cca 5 km sz.
od města Kuřim.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Drásov

katastrální území:

Drásov, 632104

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
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Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nová stavba – účelem záměru je vybudování parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců výrobního
závodu Siemens Electric Machines s.r.o. (dále SEM) v Drásově.
Nové parkoviště bude sloužit prakticky výhradně pro parkování osobních vozidel zaměstnanců výrobního
závodu společnosti Siemens v Drásově. Podnik se potýká s nedostatkem parkovacích stání pro osobní
automobily již v současné době a s výhledovým rozvojem podniku by měl tento problém spíše rostoucí
tendenci.
Areál parkoviště je oddělen od vlastního výrobního závodu a nebude sloužit jiným účelům (skladování,
výroba apod.). V sousedství areálu Siemens se nacházejí další provozovny, které řeší parkování vozidel
v rámci svých možností.
Nejvýznamnější kumulace lze očekávat se stávajícími i výhledovými provozy z hlediska dopravy. V lokalitě se
podle územního plánu v rámci navržené průmyslové zóny uvažuje s rozšířením vlastního závodu Siemens
nebo jiných výrobních aktivit. Jiné investiční záměry v lokalitě nejsou známy.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb a nevede k významné kumulaci s jinými záměry v
dotčeném území. Záměr samotný není zdrojem ani cílem dopravy, tím je areál společnosti Siemens.
Parkoviště pouze řeší potřebu zajištění parkovacích stání pro stávající i výhledový provoz podniku.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Závod společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově je dlouhodobě stabilizovaný a ve výhledu se
uvažuje s jeho rozšířením v rámci schválené průmyslové zóny. S tímto rozvojem se předpokládá i zvýšení
počtu zaměstnanců.
Stávající parkovací stání již za současného provozu neodpovídají požadovaným nárokům. Společnost se
problém s nárůstem počtu osobních automobilů rozhodla řešit vybudováním nového parkoviště.
Navržené parkoviště navazuje přímo na stávající areál SEM (jeho jižní hranici). Na silnici III/37913 Čebín Všechovice – Rohovec bude na ni napojeno vybudováním nového sjezdu a nájezdu. Výběr stavebního
pozemku je podmíněn vlastnickým vztahem, pozemek je v majetku investora.
Pozemek má tvar trojúhelník, což pro vybudování parkoviště nepředstavuje zásadní omezení. Pro jinou
výstavbu by však daná plocha byla obtížně využitelná.
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Areál je navržen na ploše určené pro dopravu, vymezené územním plánem jako plocha zastavitelná - záměr
je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací.
Situování záměru není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v
příloze tohoto oznámení.

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Navržené parkoviště je situováno při státní silnici III/37913 Čebín - Všechovice - Rohozec, a bude na ni
napojeno vybudováním nového sjezdu a nájezdu. Doplní areál výrobního závodu Siemens o potřebná
parkovací stání. Pro příchod k vrátnici bude sloužit chodník pro pěší, který naváže na chodník budovaný obcí
podél silnice Drásov - Čebín.

Dispoziční a provozní řešení
Parkoviště je situováno na volné ploše, při jižní straně areálu SEM Drásov. Plocha má tvar trojúhelníku
s délkami stran cca 110 m podél oplocení areálu a cca 100 m podél silnice III. tř. Čebín – Drásov. Parkoviště
je určeno pouze pro zaměstnance firmy SEM Drásov. Navržené řešení umožňuje stání pro 136 osobních
automobilů skupiny O1 a O2 (z toho je 7 stání pro osoby tělesně postižené - OTP). Vjezd a výjezd
z parkoviště je navrhován společný, při hraně stávajícího oplocení. Napojení je na silnici III. tř. na začátku
obce Drásov ve směru od Čebína. Chodník spojující obce Čebín a Drásov je od parkoviště oddělen zeleným
pruhem, v místě vjezdu je převeden ke stávajícímu oplocení areálu SEM Drásov, podél kterého je veden dále
do Drásova.
Komunikace parkoviště jsou označeny jako úseky 1 až 6. Komunikace - úsek 1 je vedený od vjezdu podél
oplocení, a dále ve směru přepony trojúhelníka směrem k chodníku podél silnice. Úsek 2 je vedený
rovnoběžně se silnicí (S – J). Úseky 3 až 6 jsou kolmé na silnici a jsou vedené mezi 5ti bloky parkovacích
stání (Z – V). Všechna stání na parkovišti jsou kolmá, jednotlivé bloky stání jsou od komunikací odděleny
zelenými ostrůvky. Ty zajišťují bezpečnost a ochranu krajních stání automobilů.
Z hlediska organizace dopravy bude provoz na parkovišti jednosměrný, kromě místa vjezdu, kde bude provoz
obousměrný. Úsek 2 bude jednosměrný ve směru S – J. Úseky komunikací 3 až 6 budou jednosměrné ve
směru Z – V. Výjezd z parkoviště bude po komunikaci úseku 1, který bude v celé délce jednosměrný, kromě
části vjezdu (mezi silnicí a úsekem 2).

Stavební a konstrukční řešení
Rozsah zpevněných komunikačních ploch a parkovacích stání je zřejmý ze situace v příloze oznámení (příloha
2). Vjezd na parkoviště, komunikace úsek 1 je napojena na silnici III. tř. Poloměry nájezdových oblouků jsou
navrženy 6 m. Délky jednotlivých úseků komunikací parkoviště jsou následující:
komunikace – úsek 1 – délka
– úsek 2 – délka
– úsek 3 – délka
– úsek 4 – délka
– úsek 5 – délka
– úsek 6 – délka

v
v
v
v
v
v

ose
ose
ose
ose
ose
ose

223,85 m
83,00 m
68,72 m
53,72 m
38,72 m
23,72 m.

Komunikace části úseku 1 v místě vjezdu a ostatních úseků 2 až 6 jsou navrženy šířky 5,50 m z důvodu
zajištění vjezdu a výjezdu na parkovací stání. Komunikace části úseku 1 je šířky 4,00 m. Kolmá parkovací
stání jsou navržena délky 5,00 m, šířky 2,50 m, jsou určena pro os. automobily skupiny O1 a O2. Šířka
parkovacích stání pro osoby tělesně postižené je 3,50 m.
Podél úseku 2 jsou kolmá stání v počtu 25, z toho 2 jsou pro OTP. V blocích kolmých na silnici jsou vždy 2
kolmá stání proti sobě. Podél úseku 1 je 5 stání pro OTP.
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Podél parkoviště a oplocení areálu Siemens je navržen chodník, který propojí parkoviště se vstupem do
areálu. Chodník se u parkoviště napojí na chodník budovaný obcí. Je navržen šířky 1,50 m. Celková délka
chodníku 152m. Povrch chodníku zámková dlažba.
Příčné sklony komunikací budou provedeny jednostranné 2,5 %. Podélné a příčné sklony komunikací jsou
navrženy tak, aby sklony ploch parkovacích stání byly do cca 3,50 %.
Konstrukce komunikačních ploch a parkovacích stání jsou navrženy pro střední zatížení tl. 540 mm. Kryty
komunikací a ploch parkovacích stání budou provedeny ze zámkové dlažby barvy šedé tl. 80 mm. Jednotlivá
stání budou oddělena pruhem dlažby červené. Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby barvy šedé tl.
60 mm.
Komunikace a plochy parkovacích stání budou od zelených ploch odděleny betonovými obrubníky ABO
100/15/25, chodníky budou od zelených ploch odděleny betonovými obrubníky ABO 100/10/25. Na
komunikaci v místě vjezdu budou napojeny bezbariérově. Komunikace úsek 1 bude napojena na silnici
formou vjezdu, přes nájezdový obrubník ABO 100/15/25 s převýšením 20 mm nad plochou asfaltu silnice.
Konstrukce komunikací a ploch parkovacích stání :
- betonová zámková dlažba šedá

80 mm

ČSN 73 6131

- lože z kamenné drti 4 – 8 mm

40 mm

ČSN 73 6126

- kamenivo drcené 16 - 32 mm zpevněné cementem KSC I

220 mm

ČSN 736124

- štěrkodrť 0 – 63 mm ŠD

200 mm

ČSN 73 6126

Celkem

540 mm

Odvodnění komunikací a zpevněných ploch parkoviště je řešeno příčnými a podélnými sklony směrem
k zeleným plochám na severní straně (podél oplocení) a západní straně (podél silnice) parkoviště. Odvodnění
ploch bude řešeno vsakovacím systémem RAUSIKKO od firmy REHAU. Odvodnění zemní pláně je řešeno
sklonem 3 % směrem k trativodům, které budou zaústěny do šachet vsakovacího systému. Trativody budou
tvořeny drenážními perforovanými trubkami PVC DN 100 obsypanými štěrkopískem. V místě vjezdu je
navrženo odvodnění odvodňovacím žlabem, z důvodu zabránění toku dešťových vod na silnici. Odvodňovací
žlab bude např. typu Ronn Drain KE 200 pro zatížení D 400 kN, dl. 5,50 m. Bude napojen též do šachty
vsakovacího systému.
Obsahem zemních prací budou především výkopy na úroveň zemní pláně. Dle geologického posudku bude
provedena skrývka ornice v tl. 300 mm, skrývka podorniční vrstvy v tl. též 300 mm. Vzhledem k charakteru
zemin v podloží je navržena výměna zeminy v tl. dalších 200 mm. Tato zemina bude nahrazena
štěrkopískovým násypem.
Úprava ukončení komunikace Čebín Rohozec III/37913
Komunikace Čebín Rohozec III/37913 bude na základě požadavku Správa údržby silnic Jihomoravského kraje
oddělena od plochy stávajících parkovacích stání nájezdovým obrubníkem. Obrubník je navržen od začátku
oblouku vjezdu na parkoviště po délce rozšíření pro parkování, 157,5m.
Odvodnění parkoviště
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacího systému RAUSIKKO MR. Vsakování
mulda-rigol systému RAUSIKKO MR se používá pro mírně znečištěnou povrchovou vodu, např. z vedlejších
komunikací, ploch dvorů nebo parkovišť. Odtékající dešťová voda je nejprve odvedena do zatravněného
koryta. Odkud se vsakuje přes vrstvu oživené matečné půdy, která zajistí dodatečnou filtraci dešťových vod
do rigolu ležícím pod tímto korytem. Škodlivé látky, které se v některých případech v těchto povrchových
vodách vyskytují, jsou při tomto prostupu půdou odbourány. Funkce systému je odvést srážkovou vodu co
nejrychleji pod povrch a tam ji s časovým zpožděním vsáknout.
Funkci mezizdrže plní rigol vytvořený speciálním rozvodným potrubím RAUSIKKO, obsypané štěrkem, a to
vše zabalené filtračním rounem RAUMAT. Zachycená dešťová voda se pak s časovým odstupem vsakuje
z tohoto rigolového systému velkoplošně do spodních půdních vrstev.
Dešťová voda, která se nedokáže zasáknout, je řízením odtokem pomocí škrticích šachet odvedena ze
systému do areálové dešťové kanalizace v množství stávajícího odtoku.
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Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)
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Obr.: Zastavovací situace (bez měřítka)
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

06/2008

Předpokládaný termín dokončení výstavby:

09/2008

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

10/2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obec:

Moravany

Obec Drásov
Drásov 61, 664 24 Drásov

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Tišnov
Městský úřad Tišnov
Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Tišnov

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí.
Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Tišnov, Stavební úřad. Příslušným vodoprávním úřadem je
Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí.

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 6.533 m2.
Pozemek, na kterém je navrženo umístění parkoviště, není součástí zemědělské půdy. Dotčený pozemek p.č.
1195, k.ú. Drásov, je veden jako ostatní plocha bez další ochrany. Odnětí ze ZPF bylo realizováno již dříve a
pozemek nepožívá ochrany zemědělského půdního fondu.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Ochranná pásma
Na dotčeném pozemku a v jeho okolí se nacházejí níže uvedené inženýrské sítě, které mají ochranná pásma:


venkovní vedení s napětím do 35kV, v majetku JME, Jihomoravská energetika, a.s.
Ochranné pásmo: 10 m krajního vodiče;



STO plynárenské zařízení DN 100, v majetku Jihomoravské plynárenské, a.s.
Ochranné pásmo: 1 m od hrany potrubí;



VT plynovod DN 150, v majetku Jihomoravské plynárenské, a.s.
Ochranné pásmo: 4 m od hrany potrubí, bezpečnostní pásmo 15 m od hrany potrubí.

Stávající inženýrské sítě budou před zahájením stavby vytyčeny, během výstavby budou chráněny dle
podmínek správců sítí.
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma mimo výše uvedených OP technické infrastruktury.
Pozemek leží v ochranném pásmu silnice III. třídy (15 m od osy komunikace).
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena odběrem z rozvodu v areálu spol. Siemens a dovozem
balené vody.
Po uvedení do provozu je záměr bez nároků na obsluhu a odběr pitné vody.

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
−

výroba betonové případně maltové směsi

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta odběrem z vodovodní sítě v areálu Siemens.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.

Požární voda
Záměr neklade nároky na vybudování trvalého rozvodu požární vody, v případě nutnosti hasebního zásahu
budou hasící prostředky dopraveny na místo zásahovými jednotkami.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Záměr je bez nároku na odběr elektrické energie.
Potřeba elektrické energie po dobu výstavby bude pokryta odběrem ze sítě v areálu podniku Siemens
Drásov.

Zemní plyn
Záměr je bez nároku na odběr zemního plynu.

Tepelná energie
Záměr je bez nároku na tepelnou energii.

Vstupní suroviny
Provoz parkoviště nevyžaduje prakticky žádné vstupní suroviny kromě zimní údržby komunikačních ploch.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v zanedbatelném množství bez významných přepravních či
jiných nároků. Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru je výstavba parkoviště pro osobní vozidla při areálu závodu SEM Drásov, Siemens
Electric Machines, s.r.o. v obci Drásov. Závod se nachází jižně od obce při silnici III/37913. Důvodem
výstavby je stávající nevyhovující parkovací situace (zejména při střídání směn) a uvažované zvýšení počtu
pracovníků. Parkoviště je určeno výhradně pro osobní vozidla zaměstnanců.
Základní údaje pro stanovení dopravních nároků jsou následující:
počet parkovacích míst:
průměrný obrat:
špičkový obrat:
dopravní trasy:

136
2 vozidla/parkovací místo.den
1 vozidlo/parkovací místo.hodina
výjezd na silnici III/37913
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čas dopravy:

nepřetržitě (špičkově při střídání směn).

Z hlediska špičkových dopravních nároků je rozhodující období střídání směn, kdy v průběhu krátkého období
(do 1 hodiny) dojde k výměně všech vozidel na parkovišti. To představuje cca 280 pohybů (součet příjezdů a
odjezdů) vozidel.

Období výstavby
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí pohyb cca desítek nákladních vozidel za den, půjde o
dočasné a krátkodobé dopravní zatížení.

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s realizací záměru nedojde ke vzniku nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit navržené parkoviště. Zdrojem emisí budou
osobní automobily využívající parkoviště; množství emisí z provozu parkoviště při uvažované maximální
intenzitě dopravy uvádí následující tabulka.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

0,05

0,5

34,7

64,9

11,6

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu využívající předmětné parkoviště. Předpokládaná emise škodlivin1 při uvažovaných
dopravních nárocích (viz předchozí část oznámení) je uvedena v následující tabulce.

1

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,0003

0,0026

0,174

0,324

0,058

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Srážkové odpadní vody
Záměr předpokládá výstavbu nových zpevněných ploch pro parkování osobních vozidel. Zástavbou bude
zasažena plocha o celkové rozloze 6.510 m2, z této rozlohy připadá 4.200 m2 na parkovací plochy a 2.310 m2
na sadové úpravy.
Objem srážek zachycených na zatravněných plochách a na zpevněných plochách parkoviště v průměrném
klimatickém roce lze přiblížit pomocí vztahu:
V=F×ψ×h
kde:
V
F
ψ
h

je
je
je
je

průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
zastavěná plocha [m2]
odtokový koeficient [ ]
průměrná roční výška srážek [m]

Průměrný odtok (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný odtok zachyceného
objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde:

q
V
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
je 1 rok [31 536 000 s]

stávající stav:
- F1 = 0 m2 (plocha komunikací)
- F2 = 6.510 m2 (plochy pokryté vegetací)
- ψ1 = 0,8 (plochy komunikací se spádem 1 - 5 %)
- ψ2 = 0,1 (plochy kryté vegetací se spádem 1 - 5 %)
- h = 0,5944 m (srážkoměrná stanice Velké Meziříčí, dlouhodobý průměr 1961-1990)
V1 = F1 × ψ1 × h = 0 × 0,8 × 0,5944 = 0 m3
V2 = F2 × ψ2 × h = 6.510 × 0,1 × 0,5944 = 386,954 m3
V = V1 + V2 = 0 + 386,954 = 386,954 m3
q = V/t = 386 954/31 536 000 = 0,01227 ≈ 0,01 l.s-1.
výhled:
- F1 = 4.200 m2 (plocha komunikací)
- F2 = 2.310 m2 (plochy pokryté vegetací)
- ψ1 = 0,8 (plochy komunikací se spádem 1 - 5 %)
- ψ2 = 0,1 (plochy kryté vegetací se spádem 1 - 5 %)
- h = 0,5944 m (srážkoměrná stanice Velké Meziříčí, dlouhodobý průměr 1961-1990)
V1 = F1 × ψ1 × h = 4.200 × 0,8 × 0,5944 = 1 997,184 m3
V2 = F2 × ψ2 × h = 2.310 x 0,1 × 0,5944 = 137,306 m3
V = V1 + V2 = 1 997,184 + 137,306 = 2 134,49 m3
q = V/t = 2 134 490/31 536 000 = 0,067684 ≈ 0,068 l.s-1.
změna stavu:
ΔV = V výhled - V stav = 2 134,49 - 386,954 = 1 747,536 m3
Δq = q výhled - q stav = 0,067684 - 0,01227 = 0,055414 l.s-1 ≈ 0,055 l.s-1.
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Dle projektové dokumentace budou dešťové vody ze zpevněných ploch svedeny do vsakovacího systému
Rausikko. Odtékající dešťová voda bude nejprve odvedena do zatravněného koryta, odkud se vsakuje přes
vrstvu oživené matečné půdy, která zajistí dodatečnou filtraci dešťových vod do rigolu ležícího pod korytem.
Funkci mezizdrže plní rigol vytvořený rozvodným potrubím, obsypaným štěrkem, a obloženým filtračním
rounem Raumat. Zachycená dešťová voda se s časovým odstupem vsakuje z rigolového systému
velkoplošně do podloží. Případné přebytky vod v době nárazových srážek budou řízeným odtokem pomocí
škrticích šachet odvedeny ze systému do areálové dešťové kanalizace.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může dojít
k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu
komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu.
V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení
koncentrací Cl-).

Odpadní vody splaškové
Záměr je bez produkce odpadních vod splaškových.

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Dešťové vody z plochy parkoviště budou sváděny do vsakovacího systému Rausikko, který plní funkci
předčištění zasakování vod, zachycení a degradace nebezpečných organických látek formou biologických
procesů.

B.III.3. Odpady
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při výstavbě lze předpokládat produkci
následujících druhů odpadů:
Číslo odpadu

Název odpadu

Kategorie

ODPADNÍ OBALY
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Plast., skleněné či kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek či těmito látkami
znečištěné ( barvy, tmely, atd.)

N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly+ omítky

O

17 02 01

Dřevo

O

17 04 05

Železo a ocel

O

ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA
17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O
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KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 01 01

Papír, lepenka

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Předpokládaná produkce odpadů z provozu a údržby parkoviště je uvedena v následující tabulce.
Tab.: Předpokládaná produkce odpadů z provozu parkoviště

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Způsob odstranění

Orientační
množství t/r

20 02 01

Biol. rozl. odpad ze zahrad

Kat. O

Údržba

Využití

0,2

20 03 03

Uliční smetky

Kat. O

Údržba

Spalovna

0,1

Odhadnutá druhová i množstevní produkce odpadů je stanovena orientačně podle účelového charakteru
areálu. Upřesnění produkce odpadů bude provedeno v následných fázích přípravy a realizace stavby.
Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými
v oblasti odpadového hospodářství.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na
využití nebo odstraňování odpadů.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Součástí záměru nejsou žádné stacionární (technologické) zdroje hluku.
Provoz parkoviště ve špičkové intenzitě do cca 280 vozidel za hodinu je zdrojem dopravního hluku. Protože
jde o neveřejné parkoviště, je tento hluk posuzován jako hluk z provozovny (ve smyslu nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Emisní hladina hluku není
specifikována, je výpočtově dána intenzitou dopravy, nikoliv hlukovými emisemi jednotlivých vozidel.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a málo
významné zdroje (s ohledem na umístění záměru a přípustné korekce hlukových limitů pro období provádění
stavebních prací).

Vibrace a záření
Záměr není zdrojem vibrací, záření ani jiných fyzikálních nebo biologických faktorů.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandartních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržené parkoviště je situováno v jižní části katastru obce Drásov, k.ú. Drásov, která leží cca 10 km
severozápadně od města Brna a je součástí Jihomoravského kraje.
Pozemek, na kterém je parkoviště umístěno, sousedí svou severní stranou s areálem podniku Siemens
Electric Machines se sídlem v Drásově. Staveniště se nachází na dosud nezastavěné ploše. Z hlediska
situování, tvaru i vlastnického práva je vhodným staveništěm pro realizaci daného záměru.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 287 m n.m.
V území převažuje zemědělské využití v návaznosti na průmyslové areály jižně od obce kolem silnice
III/37913 Drásov – Čebín. Nejbližší stávající obytná zástavba je vzdálena přes 280 m severně od navržené
stavby – jižní okraj zástavby Drásova.
Širší okolí stavby a její poloha na území obce jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obr.: Zájmové území záměru (1:25 000)
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Území obce Drásov patří do působnosti Stavebního úřadu Tišnov. Území působnosti tohoto stavebního úřadu
patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněného ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V území nejsou
vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny:


záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a to jak na lokální,
tak i na regionální úrovni;



posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku;



v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území; dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky;



dotčené území není součástí soustavy Natura 2000;



dotčené území není součástí přírodního parku.

Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v extravilánu obce Drásov, na plochách určených pro dopravu. Stávající plochy
pro bydlení se nacházejí více než 280 m severně od navrženého parkoviště na jižním okraji zástavby
Drásova. V zájmovém území nejsou navržené jiné plochy pro bydlení (v rámci platné i aktualizované ÚPD).
Na jižní straně obce jsou navrhovány plochy pro výrobní aktivity.
Celkový počet obyvatel obce Drásov je 1.148 (podle údajů internetových stránek obce k 1.1.2005).

Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území obce Drásov patří do působnosti Stavebního úřadu Tišnov. Území působnosti tohoto stavebního úřadu
patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněného ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je překračování limitu pro maximální denní
koncentrace pro PM10 na 14,3 % území.
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže lze využít výsledků rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem.
Grafické znázornění imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících
obrázcích.
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Obr.: Stávající imisní zatížení ovzduší v zájmovém území – NO2

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují úrovně 20 až 22 µg.m-3, tedy do 55% imisního limitu (LV=40 µg.m-3),
maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot 80 až 100 µg.m-3, tedy do 50% limitu (LV=200 µg.m-3),
v blízkost železniční trati jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
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Obr.: Stávající imisní zatížení ovzduší v zájmovém území – tuhé látky (PM10)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného záměru
dosahují úrovně 11 až 15 µg.m-3, tedy asi 40% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální 24hodinové
koncentrace dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50 µg.m-3) s podlimitní četností.

STRANA 20 z 44

Siemens Drásov, parkoviště pro osobní automobily
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 11, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

MT 11
40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 až 60
120 až 150
40 až 50

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace v prostoru záměru je subjektivně vyhovující resp. není pro nepřítomnost chráněných prostor
hodnocena.
Nejbližší resp. nejvíce dotčenou hlukově chráněnou zástavbu tvoří jižní okraj obytné zástavby obce Drásov ve
vzdálenosti přes 280 metrů severně od záměru.
Nejvyšší přípustná (limitní) ekvivalentní hladina akustického tlaku z provozu parkoviště je uvažována
hodnotami LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Parkoviště bude provozováno jako neveřejné parkoviště v rámci
areálu podniku SEM Drásov.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

Povrchová a podzemní voda
Hydrologický popis území
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 4-15-01 – Svratka po Svitavu.
Záměr náleží povodí levého břehu Svratky, dílčímu povodí Čebínského potoka, hydrologické pořadí číslo 4 15 - 01 - 125.
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Obr.: Hydrologická situace (1:50 000)

Čebínský (též Hradčanský) potok je levostranným přítokem toku Lubě, která se vlévá zleva do Svratky
zhruba 1 km pod soutokem s Čebínským potokem. Čebínský potok pramení 1,5 km sv. od Čebína, délka toku
činí zhruba 6,2 km. Plocha povodí činí 10,902 km.
Čebínský potok protéká cca 1,1 km jz. od lokality záměru.
Recipientem Čebínského potoka je Lubě, která se vlévá do Svratky u Březiny, průměrný průtok Lubě v ústí
činí 0,17 m3.s-1.
Čebínský potok ani Lubě nejsou významnými vodními toky ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb.,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků.
Jiné povrchové vody
Vlastním územím záměru neprotékají žádné vodní toky, na území záměru se nenacházejí žádné trvalé
akumulace povrchových vod. Těleso silnice, která přiléhá k lokalitě záměru je odvodňováno do silničních
příkopů.
Zátopová území
Záměr se nachází mimo vyhlášená zátopová území.
Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
Záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Záměr se nachází v povodí vodárenského odběru z řeky Svratky v Pisárkách. Zdroj není v současnosti
využíván, další využití není předpokládáno.
Hydrogeologická situace
Z hlediska hydrogeologických podmínek se lokalita nachází v oblasti hydrogeologického rajónu 522
„Boskovická brázda“. Výplň deprese Boskovické brázdy tvoří jílovce, prachovce, pískovce a slepence
permokarbonského stáří s převážně puklinovým systémy oběhu podzemních vod. Významnější akumulace
podzemních vod mělkého oběhu jsou v oblasti vázány na průlinově propustné prostředí fluviálních sedimentů
v údolích větších vodních toků.
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Z kvartérních sedimentů jsou v širším okolí lokality záměru pro oběh a akumulaci podzemních vod významné
sedimenty údolní terasy Svratky. Podzemní vody rajónu jsou vázány na hydrogeologicky významnou
akumulaci klastických říčních sedimentů s dobrou až velmi dobrou průlinovou propustností. Zvodnění terasy
je dotováno přítoky z vyšších poloh údolních svahů a atmosférickou vodou.
Podmínky na lokalitě jsou pro oběh a akumulaci málo příznivé. Záměr se nachází ve svahových partiích při
úpatí Čebínky. Podloží lokality záměru je budováno málo propustnými sprašovými a jílovitohlinitými
svahovými sedimenty.

Půda
Pozemek, na kterém je umístěno navrhované parkoviště, není součástí zemědělské půdy. Pozemek je veden
jako ostatní plocha a nepožívá ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF).
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Na okolních pozemcích je podle katastru nemovitostí vymezen kód BPEJ 3.02.10, kterému je přiřazena II.
třída ochrany ZPF.
V současné době je pozemek zemědělsky využíván v rámci okolních zemědělských ploch. Dle dostupných
informací zde nebyly v minulosti provedeny žádné investice do půdy.
Bilance skrývky
Mocnost skrývek byla stanovena v rámci předchozích průzkumů následujícím způsobem:
Ornice

30 cm

1.800 m3

Podorničí

30 cm

1.800 m3

Výměna podloží

30 cm

1.800 m3

Ornice bude využita podle požadavků dotčených správních úřadů. Další skrývky budou využity nebo uloženy
na vhodné skládky.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

soustava Česká vysočina,

-

podsoustava Českomoravská soustava,

-

oblast Brněnská vrchovina,

-

celek Boskovická brázda,

-

podcelek Oslavanská brázda,

-

okrsek Tišnovská kotlina.

Celek Boskovická brázda tvoří rozsáhlou širokou sníženinu probíhající ve směru JJZ - SSV a zahrnující oblast
zhruba od Moravského Krumlova po Jevíčko. Jedná se o tektonickou depresi budovanou sedimenty
permokarbonu, místy překrytými neogénem. Střední výška na území celku činí 354,6 m n.m., střední sklon
4°52'.
Tišnovská kotlina, která je součástí podcelku Oslavanská brázda, se nachází zhruba ve střední části celku
Boskovická brázda. Jedná se o širokou plochou depresi zahrnující údolí Svitavy. Nejvyšším bodem je Čebínka
o výšce 433 m n.m., která je tvořena devonskými vápenci.
Zájmová lokalita se nachází ve východní části Tišnovské kotliny, při patě sz. svahu Čebínky. Nadmořská
výška se na lokalitě záměru pohybuje zhruba mezi 285 a 290 m n.m.
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Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území Boskovické brázdě. Boskovická brázda je
tektonická deprese vyplněná sedimenty svrchního karbonu a spodního permu. V oblasti vrchu Čebínky
vystupují k povrchu červenohnědé slepence rokytenské facie, V širším okolí jsou ze sedimentární výplně
Boskovické brázdy zastoupeny permské jílovce, prachovce a pískovce.
V nadloží permokarbonu vystupují na zájmovém území neogénní sedimenty spodního badenu, které jsou
reprezentovány bazálními štěrky a písky a nadložními vápnitými jíly.
Kvartér je na území reprezentován sprašemi a svahovými sedimenty. Bezprostředně při povrchu vystupují
kulturní vrstvy půdy nebo antropogenní navážky.
Obr.: Geologická situace (1:50 000)
výřez z geologické mapy Brna a okolí 1 : 50 000 (Miller, Novák 2000)

Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
Zhruba 1 km jv. od lokality záměru se nachází hranice dobývacího prostoru 60006 Čebín. Těženou surovinou
je vysokoprocentní vápenec pro výrobu vápna.
V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.

Fauna, flóra a ekosystémy
Dle biogeografického členění České republiky (Culek a kolektiv 1995) náleží zájmové území do Brněnského
bioregionu. Bioregion zabírá geomorfologické celky Bobravskou vrchovinu, střední část Boskovické brázdy,
západní okraj Drahanské vrchoviny a východní okraj Křižanovské vrchoviny. Bioregion má protáhlý tvar ve
směru S-J a plochu 812 km2.
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Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v roce 1987, náleží
území do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, přechod mezi okresy Znojemsko-brněnská
pahorkatina a Jihomoravský úval (podokres Dyjsko-svratecký úval).
Přírodní (potenciální) stav biocenóz
Bez zásahu člověka by byl širší prostor zájmového území pokryt lesními společenstvy, diferencovanými podle
ekologických podmínek, s převahou dubu zimního s charakteristickým podrostem teplomilných keřů (dřín,
ptačí zob obecný, kalina tušalaj, svída krvavá, aj.).
Vzhledem k dlouho trvající urbanizaci území a zemědělskému využívání území se původní společenstva
nedochovala.
Stávající flóra a fauna
Dotčené pozemky se nacházejí v okrajové části obce určené jako zastavitelné území (pro výrobní aktivity a
dopravu). Vlastní pozemek je veden jako ostatní plocha, v současné době je však dosud zemědělsky
využíván v rámci okolních zemědělských pozemků.
Vlastní řešené území se nachází na antropogenních plochách orné půdy bez výskytu dřevin nebo ploch
zeleně. Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
V území převažují krátkověké agrocenózy na orné půdě. Podél silnice Drásov – Čebín se nachází stromořadí
jabloní s úzkým pásem travinného porostu.
Biodiverzita fauny je dána především stavem vegetace v území a je tudíž oproti přirozenému stavu značně
snížena. Ze savců lze předpokládat zastoupení drobných hlodavců (např. hrabošů, myší) a hmyzožravců
(např. rejska, ježka).
Významnou složkou fauny v řešeném území jsou ptáci. V území je možné předpokládat výskyt běžných
druhů bez hnízdního výskytu na dotčených plochách.
Další významnou složkou fauny v řešeném území jsou bezobratlí, zejména pak různé druhy hmyzu, pavouků
a plžů.
V území není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona
114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter dotčených ploch předpokládat.
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. Jižně od plochy navrženého parkoviště je navrženo založení lokálního biokoridoru ÚSES, který
spojuje biocentra západně a jižně od Drásova na území sousedních katastrů (Hradčany u Tišnova a Čebín).
V zájmovém území není vymezeno žádné funkční biocentrum ani biokoridor.
Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní nebo přírodě
blízké ekosystémy požívající zvýšené ochrany. Jedná se o zemědělsky využívanou ornou půdu
s krátkověkými agrocenózami.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP). V širším
zájmovém území západně a jihozápadně jsou vymezeny maloplošná zvláště chráněná území (PP
Malhostovická pecka, PP Drásovský kopeček, PP Zlobice – k.ú. Malhostovice), všechny ve vzdálenosti v řádu
jednotek km od řešeného území.
Na zájmovém území není vymezen žádný významný krajinný prvek chráněný ze zákona. V širším okolí
záměru je vymezena řada registrovaných významných krajinných prvků (Čebínka – Nad vápenkou, Čebínka –
Mezi lomy, Čebínka – Úpatí – všechny k.ú. Čebín. Na území katastru obce Drásov je registrováno 14 VKP,
všechny mimo zájmové území záměru.
Situace územní ochrany přírody (ÚSES, VKP, ZCHÚ) v širším měřítku i zájmovém území je patrná
z následujících obrázků.
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Obr.: Situace územní ochrany přírody – širší vztahy

Obr.: Situace územní ochrany přírody – zájmové území

Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádná evropsky významná lokalita.

Krajina
Dotčené území má charakter kulturní zemědělsko – lesní krajiny ovlivněné lidskou činností. Velká část
katastru (ZPF zaujímá 62,6 % celkové plochy, orná půda 57,9 %) je součástí poměrně intenzivně využívané
zemědělské krajiny, jejíž typická ráz určuje vedle mírně zvlněného reliéfu především převažující zemědělské
využití s charakteristickými rozsáhlými hony orné půdy. Rozsáhlé lesy jsou soustředěny v severní a
severovýchodní části katastru, travní porosty se téměř nevyskytují.
Esteticky a ekologicky nejvýznamnějším typem trvalé vegetace jsou lesy. V katastru Drásova jsou
zastoupeny 28,7 % plochy. Původní bukodubové a dubobukové porosty byly postupně nahrazeny jehličnany,
původní smíšené lesy jsou zachovány pouze ve fragmentech.
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Krajina zájmového území se vyznačuje poměrně silným antropogenní narušením. Hodnotnější prvky nejsou
v území zastoupeny. V zájmovém území nejsou významné ani jiné hodnoty, jako např. rekreační lokality
nebo pěší či cyklistické turistické trasy. Charakter okolí stavby je dokumentován na ortofotomapě zájmového
území.
Obr.: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území

Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Na území obce jsou registrovány nemovité kulturní památky (kostel Povýšení sv. Kříže, zbytky středověkého
opevnění, vodní mlýn). Na lokalitě výstavby se žádné objekty památkové ochrany nevyskytují.
Na území obce Drásov jsou doloženy pozůstatky lidské činnosti od doby kamenné, přes dobu železnou až po
vrcholný středověk. Celé území obce lze charakterizovat jako území s archeologickými nálezy. Z vlastního
řešeného území nejsou žádné archeologické nálezy dosud zjištěny.

Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází při závodu SEM Drásov, jižně od obce Drásov. Dopravně je napojen na silnici III/37913.
V současné době se u závodu nachází parkoviště pro 74 osobních automobilů, vybudované v roce 2004.
Tento počet je pro počet zaměstnanců a návštěvníků nedostatečný, zejména při střídání směn, kdy se
příjezdy a odjezdy pracovníků jednotlivých směn překrývají.

STRANA 27 z 44

Siemens Drásov, parkoviště pro osobní automobily
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Automobily, které se nevejdou na stávající parkoviště v areálu závodu parkují po krajnicích vozovky a
přilehlých polních cestách. Tato situace komplikuje dopravní situaci v obci a je důvodem pro realizaci
záměru.
Silnice III/37913 Čebín - Drásov je krajskou silnicí 3. třídy, ve dvoupruhovém příčném uspořádání. Je
využívána pro obsluhu území. Intenzita dopravy na této silnici není sčítána, lze očekávat, že se pohybuje v
úrovni do cca 3000 vozidel za 24 hodin. Parametry silnice jsou pro stávající i očekávaný provoz vyhovující.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

Územně plánovací dokumentace
Navržený záměr není v rozporu s cíly a záměry územního pláování.
Dosud platí územní plán obce Drásov, který byl zpracován v roce 1996 a schválen Zastupitelstvem obce.
V současné době se projednává nový územní plán obce, ve kterém je využití dotčených ploch specifikováno
jako plocha pro dopravu.
Situace záměru na podkladu Územního plánu obce Drásov je znázorněna na následujícím obrázku.
Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu obce Drásov (bez měřítka)
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:


Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné navýšení stávající
imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních
limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu
předpokládány.



Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno. Vlivem
provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší
chráněné zástavby.



Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.



Provozem parkoviště nedochází k navýšení dopravy v území. Riziko úrazů spojené s provozem
dopravních prostředků nebude zvýšeno ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (zemědělská půda, zastavitelné
území) vyhrazené pro daný typ využití (doprava). Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru, celkově však jako zanedbatelné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.

Vlivy na ovzduší a klima
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při
provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících na parkoviště.
S ohledem na relativně nízký objem emitovaných škodlivin, skutečnost, že záměr nemá vliv na dopravní
zatížení silniční sítě a podle platné legislativy není samotný záměr zdrojem znečišťování ovzduší nebyla pro
účely posouzení zpracovávána rozptylová studie. Na základě řešení jiných obdobných záměrů odhadujeme
příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 způsobené provozem záměru řádově v desetinách µg.m-3, u
průměrných ročních koncentrací pak v řádu setin až desetin µg.m-3. S ohledem na stávající úroveň imisní
zátěže v hodnoceném území není očekáváno dosažení či překročení hodnoty imisního limitu vyvolané
provozem hodnoceného záměru ani podstatnější změna stávající imisní zátěže.
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Z hlediska ovlivnění imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami očekáváme příspěvek ještě výrazně nižší – v
rámci provozu parkoviště nebudou provozovány žádné nové zdroje prašných emisí. Provoz hodnoceného
záměru tedy nevyvolá změnu stávající imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10.
V průběhu výstavby bude záměr lokálním zdrojem prachu. Trvání emise však bude omezeno pouze na
úvodní etapu výstavby a bude omezena pouze na suché dny.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku šířeného z prostoru parkoviště byl proveden orientační
výpočet, jehož výsledky jsou prezentovány v následujícím textu.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Výpočet je proveden pro jednu špičkovou hodinu
nočního období (noční střídání směn) a je vztažen k hygienickému limitu LAeq,1h = 40 dB (pro hluk z
provozovny pro jednu nejhlučnější hodinu v nočním období).
Rozložení pole hlukových hladin z provozu záměru je zřejmé z následujícího obrázku.
Obr.: Průběh limitní izofony LAeq,1h = 40 dB

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\217-08 PARKOVIšTě SIEMENS DRáSOV\PRACOVNí\PSD_1.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
PARKOVIŠTĚ: P1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 120.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 493.4, 268.3] [ 492.4, 169.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 483.6, 170.7] [ 502.2, 267.4] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
PARKOVIŠTĚ: P2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 160.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 502.8, 267.5] [ 579.8, 223.6] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 499.0, 232.3] [ 583.6, 258.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
PARKOVIŠTĚ: P3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
40.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 498.8, 231.9] [ 523.2, 180.3] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 494.0, 183.2] [ 528.0, 229.0] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 8.0| 4 | 529; 429| 122| 113| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Je zřejmé, že průběh limitní izofony LAeq,1h = 40 dB s velmi značnou rezervou nedosahuje prostoru hlukově
chráněné (obytné) zástavby a je omezen na okolí parkoviště, tj. polní pozemky a prostor závodu. Hygienický
limit LAeq,1h = 40 dB v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném
venkovním prostoru staveb (obytná zástavba obce Drásov) je proto prokazatelně dodržen, požadavky
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou splněny.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací nevýznamně a v rámci korigovaného limitu pro stavební práce, navíc půjde o vliv dočasný a
krátkodobý.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod
Na lokalitě záměru ani v její bezprostřední blízkosti se nenachází žádný vodní tok, záměrem není vyvolána
potřeba přeložky vodních toků nebo úprava jejich koryta nebo jiné přímé vlivy na vodní toky nebo nádrže.
Během výstavby ani během provozu záměru nebudou produkovány odpadní vody splaškové nebo
technologické. Srážkové budou zachycené na zpevněných plochách parkoviště budou zasakovány do
podzemí. Tato situace nepředpokládá ovlivnění hydrologických charakteristik povrchových toků ani ovlivnění
jejich kvality při běžném provozu. Proces zasakování dešťových vod je klasifikován jako vypouštění vod
srážkových do vod podzemních a podléhá správnímu řízení.
Záměr je bez přímých výstupů odpadních a srážkových vod do vod povrchových. S ohledem na charakter
záměru nelze vyloučit mimořádnou situaci v důsledku úniku látek nebezpečných vodám během provozu.
Způsob řešení nakládání s vodami ze zpevněných ploch nepředstavuje riziko přímého ohrožení kvality
povrchových vod ani v případě úniku škodlivin.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako prakticky bez vlivu na povrchové vody.
Vlivy na podzemní vody

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody
Lokalita záměru se nachází v oblasti s nepříznivými podmínkami pro oběh a akumulaci podzemní vody.
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V blízkosti lokality probíhá rozvodnice hydrologických povodí Čebínského potoka a Lubě, záměr se nachází při
patě svahu Čebínky. Z těchto důvodů není předpokládána existence významného mělkého zvodnění v podloží
stavby. Není předpokládáno zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi.
Srážkové vody z plochy parkoviště budou odvodněny do zasakovací rýhy. Toto řešení představuje navýšení
dotace podzemních nebo podpovrchových vod v době srážek na úkor odparu a evapotranspirace. Tato
skutečnost nepředstavuje z hlediska širšího okolí znatelnou změnu stávající hydrogeologické situace.
Navýšení dotace podzemních vod v řádu 10-2 l.s-1 v ročním průměru, je s ohledem na rozsah
hydrogeologického povodí, zanedbatelné.
Nejsou předpokládány jiné vlivy na hydrogeologické charakteristiky v zájmovém území.
Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod při běžném provozu. Kvalita vod z povrchu
komunikací odpovídá kvalitě srážkové vody, oproti atmosférickým vodám může dojít k mírnému navýšení
obsahu ropných látek v důsledku splachů případných úkapů z povrchu komunikace. Riziko zátěže ropnými
látkami z běžného provozu se obecně postupně snižuje se zvyšováním technologické úrovně vozidel a
obměnou skladby vozového parku.
Během provozu stavby nelze vyloučit havarijní únik nebezpečných látek. Srážkové vody z plochy parkoviště
jsou odvedeny do zasakovací rýhy a převedeny do podzemního odtoku. V případě mimořádného úniku na
ploše lze předpokládat (v nepříznivém případě - při současném trvání srážek) rychlý transport kontaminace
do zasakovacích rýh a riziko jejich částečného průniku přes technické filtrační vrstvy (zemina, sorpční
plachta) do hlubších poloh. S ohledem na charakter provozu spočívá hlavní riziko v kontaminaci ropnými
látkami při úniku z narušeného palivového okruhu odstaveného nebo havarovaného vozidla. Reálný objem
úniku činí v tomto případě desítky litrů. Z hlediska možnosti dalšího šíření je rizikem zejména nezjištěný únik,
včas zjištěný a ohlášený nestandardní stav je možné spolehlivě řešit sanačním zásahem.
Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké s lokálním rozsahem.

Vlivy na vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani
provozem záměru dotčeny.
Záměr se nachází v povodí vodárenskéhho odběru v Pisárkách. Zdroj není v současné době využíván
k odběru pitné vody, je předpokládáno udržování zařízení vodárny v provozu jako záložního zdroje. Záměr s
ohledem na jeho charakter, umístění a rozsah, nepředstavuje riziko pro kvalitu vody v řece Svratka.

Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu (odnětí dotčené zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu bylo již provedeno dříve); zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Realizací stavby nedojde k významnému zásahu do zemědělského hospodaření. Využití zemědělských ploch
v okolí parkoviště nebude vlivem záměru ovlivněno.
Skrývka svrchní části půdy bude využita v rámci zemědělského hospodaření, část bude využita v rámci
vegetačních úprav v rámci stavby.
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Stavba předpokládá terénní úpravy v malém rozsahu a minimální objem výkopových prací. S výstavbou ani
provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo
charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady, jde však o riziko obecně spojené se silniční dopravou a dopravou v klidu.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.
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Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru nevyžaduje těžbu nerostných surovin ve
významném rozsahu. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztráta
geologických či paleontologických památek nejsou předpokládány.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí zemědělské půdy v rámci navržené
plochy pro dopravu a průmyslové zóny v k.ú. Drásov. V zájmovém území není registrován výskyt biotopů
zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované
ohrožení populací těchto druhů.
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy na flóru a
faunu lze považovat za prakticky velmi nízké.
Kácení dřevin v rámci výstavby parkoviště není vyžadováno. Doprovodná alej podél komunikace III/37913
zůstává zachována. Na vlastní ploše se žádné dřeviny rostoucí mimo les nevyskytují.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability.
Plocha pro vymezení lokálního biokoridoru jižně od areálu parkoviště není dotčena ani omezena.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného záměru
nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území, ani nemá významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na EVL a PO byly vyloučeny stanoviskem KÚ
Jihomoravského kraje, OŽP, ze dne 13.12.2007 (viz příloha č. 3 Doklady).

Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn na ostatní ploše, která navazuje na stávající průmyslový areál Siemens Drásov. Plocha je
součástí navržené průmyslové zóny v jižní části katastru obce Drásov. Realizací záměru nedojde k významné
změně krajinného rázu, krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit málo významný. Záměr není umístěn v exponované lokalitě
z hlediska krajinného rázu.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k absenci staveb a památek na území stavby není negativní ovlivnění předpokládáno.
Dotčené území lze charakterizovat jako území archeologického zájmu; výskyt archeologických nálezů nelze
na dotčených plochách vyloučit a po dobu výstavby (zemních prací) se doporučuje odborný archeologický
dozor.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr nemá vliv na dopravní zatížení dotčeného území. Řeší existující nevyhovující parkovací situaci,
přičemž záměr budou využívat vozidla doposud nevhodně parkující v okolí (okraj silnice III/37913, polní
cesty). Z tohoto pohledu je vliv záměru na dopravní infrastrukturu pozitivní.
Záměr neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající pěší nebo cyklistické trasy. Podél záměru bude
na ulici Moravanské vybudován chodník, což je možno považovat za pozitivní vliv.
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V období výstavby lze očekávat zvýšený pohyb nákladní dopravy (v řádu nejvýše desítek vozidel denně),
tento vliv bude dočasný a relativně krátkodobý.
Záměr nemá dopad na stávající infrastrukturu v území.

Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a navazující automobilovou
dopravou.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ vliv na hlukovou situaci,
→ vlivy na podzemní vody.
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké, lokálního
rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako zanedbatelné
až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Překračování platných limitních hodnot není očekáváno ani při spolupůsobení ostatních připravovaných
záměrů v lokalitě. Kumulace vlivů na ovzduší, hlukovou situaci, vody či dopravu nevyvolá překročení limitního
či únosného zatížení životního prostředí v území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

f systém nakládání se srážkovými vodami bude realizován podle projektového návrhu - srážkové vody
budou zasakovány do podzemí přes systém RAUSIKKO; konkrétní podmínky pro nakládání se srážkovými
vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad;
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f na celé ploše bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy, využití bude specifikováno v PD; ornice
a podorničí bude využito v rámci zemědělského hospodaření a finálních terénních úpravách v areálu
parkoviště;
f jako součást stavby navrhnout výsadbu zeleně; pro vegetační a sadové úpravy navrhnout druhy
odpovídající místním klimatickým podmínkám, přizpůsobit půdní poměry jejich požadavkům; využít
zejména druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v městském prostředí; zajistit řádnou
péči o veškerou zeleň na plochách náležejících k záměru včetně případných dosadeb za uhynulé jedince;
f v průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum;
f pro provoz vodohospodářského systému bude vypracován provozní řád, zahrnující i postup řešení
mimořádných stavů; v provozním řádu budou specifikovány povinnosti provozovatele
k vodohospodářským objektům a zařízením, které jsou součástí stavby;
f za běžného provozu preferovat zimní údržbu plochy parkoviště mechanickým způsobem s omezením
chemické údržby (chloridy);
f během provozu provádět pravidelnou údržbu a očistu ploch parkoviště, zameřenou mimo jiné na
omezení druhotné emise tuhých látek při provozu na parkovišti;
f během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize jednotlivých objektů vodohospodářské
části stavby.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (parkoviště pro osobní automobily) není významným zdrojem znečišťování či poškozování životního
prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní
prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (zemědělská plocha), není
mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na
životní prostředí dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané konkrétním pozemkem a návrhem vlastní stavby. Lokalizace
záměru nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
Umístění záměru je v souladu se záměry územního plánování na území obce Drásov, s funkčním vymezením
plochy podle Územního plánu obce Drásov a nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování a záměr je v souladu s cíly územního plánování.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí
příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
V rámci projektové přípravy bylo v předstihu zahájeno územní řízení k posuzované stavbě.
Ve vyjádřeních dotčených správních úřadů k předložené projektové dokumentaci se neobjevuje žádné
nesouhlasné stanovisko.
Vyjádření, která souvisejí se zájmy ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, jsou součástí příloh
tohoto oznámení (příloha č. 3 Doklady).
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., s
náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle
§ 7 tohoto zákona.
Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a
o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.

INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je nová stavba:
Siemens Drásov, parkoviště pro osobní automobily
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
celková plocha stavby:

6.510 m2

z toho

plocha parkoviště a komunikací:

4.200 m2

plocha zeleně:

2.310 m2
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počet parkovacích stání na terénu:

136 stání pro OA

Záměr je umístěn v jižní části katastru obce Drásov, která leží cca 10 km sz. od města Brna a cca 5 km sz.
od města Kuřim.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Drásov

katastrální území:

Drásov, 632104

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

Nová stavba – účelem záměru je vybudování parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců výrobního
závodu Siemens v Drásově.
Nové parkoviště bude sloužit prakticky výhradně pro parkování osobních vozidel zaměstnanců výrobního
závodu společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Podnik se potýká s nedostatkem parkovacích
stání pro osobní automobily již v současné době a s výhledovým rozvojem podniku by měl tento problém
spíše rostoucí tendenci.
Areál parkoviště je oddělen od vlastního výrobního závodu a nebude sloužit jiným účelům (skladování,
výroba apod.). V sousedství areálu Siemens se nacházejí další provozovny, které řeší parkování vozidel
v rámci svých možností.
Nejvýznamnější kumulace lze očekávat se stávajícími i výhledovými provozy z hlediska dopravy. V lokalitě se
podle územního plánu v rámci navržené průmyslové zóny uvažuje s rozšířením vlastního závodu Siemens
nebo jiných výrobních aktivit. Jiné investiční záměry v lokalitě nejsou známy.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb a nevede k významné kumulaci s jinými záměry v
dotčeném území. Záměr samotný není zdrojem ani cílem dopravy, tím je areál společnosti Siemens.
Parkoviště pouze řeší potřebu zajištění parkovacích stání pro stávající i výhledový provoz podniku.
Závod společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově je dlouhodobě stabilizovaný a ve výhledu se
uvažuje s jeho rozšířením v rámci schválené průmyslové zóny. S tímto rozvojem se předpokládá i zvýšení
počtu zaměstnanců.
Stávající parkovací stání již za současného provozu neodpovídají požadovaným nárokům. Společnost se
problém s nárůstem počtu osobních automobilů rozhodla řešit vybudováním nového parkoviště.
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Areál je navržen na ploše určené pro dopravu, vymezené územním plánem jako plocha zastavitelná - záměr
je tedy v souladu se záměry územního plánování.
Situování záměru není navrženo ve více variantách.

Stručný popis stavby
Navržené parkoviště je situováno při státní silnici III/37913 Čebín - Všechovice - Rohozec, a bude na ni
napojeno vybudováním nového sjezdu a nájezdu. Doplní areál výrobního závodu Siemens o potřebná
parkovací stání. Pro příchod k vrátnici bude sloužit chodník pro pěší, který naváže na chodník budovaný obcí
podél silnice Drásov - Čebín.
Parkoviště je situováno na volné ploše, při jižní straně areálu SEM Drásov. Plocha má tvar trojúhelníku
s délkami stran cca 110 m podél oplocení areálu a cca 100 m podél silnice III. tř. Čebín – Drásov. Parkoviště
je určeno pouze pro zaměstnance firmy SEM Drásov. Navržené řešení umožňuje stání pro 136 osobních
automobilů skupiny O1 a O2 (z toho je 7 stání pro osoby tělesně postižené - OTP). Vjezd a výjezd
z parkoviště je navrhován společný, při hraně stávajícího oplocení. Napojení je na silnici III. tř. na začátku
obce Drásov ve směru od Čebína. Chodník spojující obce Čebín a Drásov je od parkoviště oddělen zeleným
pruhem, v místě vjezdu je převeden ke stávajícímu oplocení areálu SEM Drásov, podél kterého je veden dále
do Drásova.
Komunikace parkoviště jsou označeny jako úseky 1 až 6. Komunikace - úsek 1 je vedený od vjezdu podél
oplocení, a dále ve směru přepony trojúhelníka směrem k chodníku podél silnice. Úsek 2 je vedený
rovnoběžně se silnicí (S – J). Úseky 3 až 6 jsou kolmé na silnici a jsou vedené mezi 5ti bloky parkovacích
stání (Z – V). Všechna stání na parkovišti jsou kolmá, jednotlivé bloky stání jsou od komunikací odděleny
zelenými ostrůvky. Ty zajišťují bezpečnost a ochranu krajních stání automobilů.
Z hlediska organizace dopravy bude provoz na parkovišti jednosměrný, kromě místa vjezdu, kde bude provoz
obousměrný. Úsek 2 bude jednosměrný ve směru S – J. Úseky komunikací 3 až 6 budou jednosměrné ve
směru Z – V. Výjezd z parkoviště bude po komunikaci úseku 1, který bude v celé délce jednosměrný, kromě
části vjezdu (mezi silnicí a úsekem 2).
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází z parametrů záměru a ze stávající situace
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově
málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy
o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Provoz parkoviště
nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Průběh limitní izofony LAeq,1h = 40 dB s velmi značnou
rezervou nedosahuje prostoru hlukově chráněné (obytné) zástavby a je omezen na okolí parkoviště, tj. polní
pozemky a prostor závodu. Hygienický limit LAeq,1h = 40 dB v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb (obytná zástavba obce Drásov) je proto
prokazatelně dodržen, požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, jsou splněny.
Záměr je bez přímých výstupů odpadních a srážkových vod do vod povrchových. Prověřovaný záměr lze
hodnotit jako prakticky bez vlivu na povrchové vody.
Srážkové vody z plochy parkoviště budou odvodněny do zasakovací rýhy. Tato skutečnost nepředstavuje
z hlediska širšího okolí znatelnou změnu stávající hydrogeologické situace. Navýšení dotace podzemních vod
v řádu 10-2 l.s-1 v ročním průměru, je s ohledem na rozsah hydrogeologického povodí, zanedbatelné.
Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké s lokálním rozsahem.
Vliv na půdu je hodnocen jako nevýznamný, záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability.
Plocha pro vymezení lokálního biokoridoru jižně od areálu parkoviště není dotčena ani omezena.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Záměr nemá vliv na dopravní zatížení dotčeného území. Řeší existující nevyhovující parkovací situaci,
přičemž záměr budou využívat vozidla doposud nevhodně parkující v okolí (okraj silnice III/37913, polní
cesty). Z tohoto pohledu je vliv záměru na dopravní infrastrukturu pozitivní.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
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Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Siemens Drásov,
parkoviště pro osobní automobily“ v k.ú. Drásov v prostoru navazujícím na stávající výrobní areál v jižní části
katastru přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního
území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez a nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s cíly
územního plánování.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Geologická situace
1.6. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.7. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Koordinační situace stavby 1:500
3. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření obce Drásov
- vyjádření MÚ Tišnov, Odbor životního prostředí
- vyjádření KHS JmK
- vyjádření MÚ Tišnov, Odbor dopravy
- vyjádření Povodí Moravy
- autorizace zpracovatele oznámení
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace je
uvedeno v příloze č. 3 (Doklady):
Městský úřad Tišnov, Odbor územního plánování, č.j.: OÚPSŘ 808/86/29/08 – ČH ze dne 6.2.2008
„K předložené dokumentaci sdělujeme, že navrhovaný záměr stavbv parkoviště pro osobní automobily
vedle areálu firmy Siemens Electric Machines s.r.o., se sídlem Drásov 126, na pozemcích p.č. 1195 a p.č.
1197 v k.ú. Drásov je v souladu s cíly a záměry územního plánování.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 3
Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 155 028/2007 ze dne 13.12.2007:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.“

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled použitých zdrojů
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2. ÚPD obce Drásov, Atelier Projektis Brno, 2007.
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(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Siemens Drásov, parkovištì pro osobní automobily
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Siemens Drásov, parkovištì pro osobní automobily
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru - plocha parkovištì

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Siemens Drásov, parkovištì pro osobní automobily
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
areál navreného parkovištì

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Siemens Drásov, parkovištì pro osobní automobily
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Siemens Drásov, parkovištì pro osobní automobily
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Siemens Drásov, parkovištì pro osobní automobily
1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE

pøevzato podle Müller, Novák 2000
mìøítko 1 : 50 000

lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE - legenda

SPODNÍ KARBON

KVARTÉR

VISÉ
souvrství myslejovické

OTTNAG

HOLOCÉN
antropogenní uloeniny

štìrky a písky

droby

rašeliny a slatinné zeminy

jíly a prachové jíly

petromiktní slepence

fluviální pøevánì
hlinito - písèité sedimenty

pestré jíly

deluviofluviální
písèito-hlinité sediemnety

rzehakiové vrstvy
(støídání poloh jílù, pískù)

HOLOCÉN - PLEISTOCÉN
antropogenní uloeniny
rašeliny a slatinné zeminy

PLEISTOCÉN
spraše, sprašové hlíny (würm)

MEZOZOIKUM

SVRCHNÍ KØÍDA

souvrství rozstáòské
støídání drob, prachovcù a bøidlic
droby
souvrství protivanovské

bìlohorské souvrství
(pískovce, prachovce, jílovce)

støídání drob, prachovcù a bøidlic

perucko - korycanské vrstvy
(køemenné pískovce)

droby

SPODNÍ KØÍDA

souvrství bøezinské

brekcie s kalovými vápenci
fluviální písèité štìrky (riss)
fluviální písèité štìrky
(günz - mindel)

PLEISTOCÉN - PLIOCÉN
fluviální písèité štìrky
(spodní pleistocén a pliocén)

rudické vrstvy
(støídání kaolinických jílù a pískù)

SPODNÍ KØÍDA
brekcie s kalovými vápenci

PLIOCÉN - MIOCÉN
fluviální písèité štìrky

SPODNÍ BADEN (MORAV)

boskovické brázda

vápnité jíly (tégly)

èervenohnìdé jílovce,
prachovce a pískovce

bazální štìrky a písky

KARPAT
vápnité jíly (šlíry)

SVRCHNÍ FRASN - TOURNAI
souvrství ponikevské
køemité bøidlice se silicity
souvrství líšeòské

šedé a zelenošedé jílovce,
prachovce a pískovce
šedé a zelenošedé jílovce,
prachovce s karbonáty

lutohnìdé støednì zrnité
arkózové pískovce
lutohnìdé jílovce, prachovce,
zrnité pískovce
èervenohnìdé slepence
rokytenské

bazální klastické souvrství
šedé a èervenofialové arkózy
a køemenné slepence

PROTEROZOIKUM
A SPODNÍ PALEOZOIKUM

SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

BRNÌNSKÝ A SVRATECKÝ MASIV,
DEBLÍNSKÁ SKUPINA

kataklastický a aplitický granit
zbøidliènatìlý granodiorit
(typ Doubravice)
amfibol - biotitický granodiorit
(typ Blansko)
biotitický granodiorit
(typ Blansko)

dvojslídný svor s granátem

biotitický granodiorit
(typ Královo Pole)

migmatit a ortorula s turmalínem

køemenný diorit a tonalit

MORAVIKUM

leukotonalit (typ Jundrov)

OLEŠNICKÁ SKUPINA
biotitická a biotiticko - muskovitická pararula

biotitický granodiorit
(typ Tetèice)

dvojslídý svor s granátem

leukokratní a biotitický granit
(typ Èerná Hora)

krystalický vápenec

biotitický a amfibol - biotitický
granodiorit (typ Veverská Bítýška)

kvarcit a kvarcitická rula

biotitická pararula,
místy migmatitizovaná

DEVON - KARBON

èervenohnìdé a rezavì hnìdé
slepence balínské

øasové a písèité vápence

jílové bøidlice

jílové bøidlice

PALEOZOIKUM

PERMOKARBON

TERCIÉR

pískovce

PRAG - GIVET
souvrství stínavsko - chabièovské

BÍTEŠSKÁ SKUPINA
porfyroblastická
muskovitická ortorula

hlíznaté vápence køtinské

dvojslídá ortorula

tmavošedé biodetritové vápence
hádsko - øíèské

leukokratní ortorula

èerné bøidlice s vlokami vápencù

granitická pegmatitická ortorula

metabazit a metatuf
erlan
diorit, metadiorit
hornblendit, serpentinit
amfibolit

SKUPINA BÍLÉHO POTOKA

DEVON

sericiticko-biotitický a
chloriticko-biotitický fylit

metabazalt

fylit sericitický s polohami
kvarcitických fylitù

aplit, pegmatit

svìtleìedé vápence vilémovické
tmavì šedé lavicové
vápence laánecké

sericitický kvarcit

brachiopodové vápence josefovské

krystalický vápenec

SVRCHNÍ EIFEL - FRASN
souvrství macošské

ulový porfyr a ryolit
granodioritový a dioritový porfyrit
køemenná íla

vápence vavøinecké
pøevzato podle Müller, Novák 2000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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1.6. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

ortofotomapa ÈR, pøevedeno do mìøítka 1 : 10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
areál navreného parkovištì

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Siemens Drásov, parkovištì pro osobní automobily
1.7. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled na øešené území z jihu; v pozadí objekty stávajícího
areálu Siemens v Drásovì; vlevo chodník podél silnice III/37913

foto è. 2
pohled na severní èást plochy parkovištì;
vlevo jiní hranice souèasného areálu Siemens Drásov;
vpravo v pozadí severní èást lesního porostu vrchu Èebínka

foto è. 3
pohled na zájmové území severovýchodním smìrem;
vlevo areál Siemens Drásov; vpravo severní èást lesního porostu
vrchu Èebínka

foto è. 4
silnice III/37913 - pohled severním smìrem (k Drásovu);
vpravo chodník podél komunikace mezi Drásovem a Èebínem
a areál Siemens Drásov

foto è. 5
pohled na silnici III/37913 jiním smìrem (k Èebínu)

foto è. 6
pohled od navreného parkovištì severním smìrem podél areálu
Siemens Drásov; vpravo souèasný stav parkování podél areálu

PŘÍLOHA 2

(KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY)

Stavební pozemek
p.č.
výměra
k.ú.
druh pozemku
1195 6533m2
Drásov 632104
ostatní plocha
vlastnické právo
Siemens Electric Machines s.r.o. 126, Drásov, 664 24
Sousední pozemky
p.č.
výměra
k.ú.
druh pozemku
647/1 34263m2
Drásov 632104
ostatní plocha
vlastnické právo
Siemens Electric Machines s.r.o. 126, Drásov, 664 24

číslo LV
724

číslo LV
724

p.č.
výměra
k.ú.
druh pozemku
2043 1361m2
Drásov 632104
orná půda (ZPF)
vlastnické právo
Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha 130 00

číslo LV
10002

p.č.
výměra
k.ú.
2040 19261m2
Drásov 632104
vlastnické právo
Obec Drásov 61, Drásov, 6664 24

číslo LV
1

druh pozemku
orná půda (ZPF)

p.č.
výměra
k.ú.
druh pozemku
číslo LV
1197 8797m2
Drásov 632104
ostatní plocha
60000
vlastnické právo
Česká republika
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo naábřeží 390/42, Praha, 128 00

PŘÍLOHA 3
(DOKLADY)

